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Η τεχνολογία των συγκολλήσεων έχει προ-
χωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και οι συµ-
βατικές µέθοδοι συγκολλήσεων αλλάζουν
µέρα µε την ηµέρα. Η FRONIUS, η µεγαλύ-
τερη κατασκευάστρια εταιρία συγκολλητικών
συστηµάτων της Ευρώπης, αναζητά συνεχώς
λύσεις για να διευκολύνει την ζωή όλων
όσων ψάχνουν γρηγορότερη συγκόλληση και
φτηνότερη παραγωγική διαδικασία. Στα πλαί-
σια αυτής της αναζήτησης και ανεύρεσης
λύσης σε όσους πραγµατοποιούν συγκόλ-
ληση χάλυβα µε τόξο ψεκασµού, το τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης έχει δηµιουργήσει
ειδικές παλµικές συνεργειακές γραµµές, που
εξαλείφουν τα µειονεκτήµατα αυτής της τε-
χνολογίας και παράλληλα προσφέρουν ση-
µαντικά πλεονεκτήµατα. 

Βασικές διαφορές παλµικού τόξου και τόξου
ψεκασµού
Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της χρήσης της

παλµικής συγκόλλησης είναι τα παρακάτω: 

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΟΞΟ
Πλεονεκτήµατα
• Μείωση των πιτσιλισµάτων
• Ακριβή έλεγχο της αποκόλλησης της στα-
γόνας του µετάλλου. (ένας παλµός – µία στα-
γόνα) 
• Ελεγχόµενη διείσδυση στο µέταλλο προς
συγκόλληση
• Ελεγχόµενη συµπεριφορά στο  ‘’άπλωµα’’
του µετάλλου στη ραφή της συγκόλλησης. 
Μειονεκτήµατα
• Υψηλή τάση συγκόλλησης µε αποτέλεσµα το
πλατύτερο µήκος τόξου 
• Μεγαλύτερη τάση στην δηµιουργία under-
cut 
• Υψηλός θόρυβος τόξου 

ΤΟΞΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Πλεονεκτήµατα
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• Μείωση των πιτσιλισµάτων
• Βαθιά και πλατιά διείσδυση
• Καλό ‘’άπλωµα’’ της ραφής
• Καθαρή επιφάνεια συγκόλλησης 

Μειονεκτήµατα
• Περιορισµένο εύρος αµπέρ συγκόλλησης
• Υψηλή ενέργεια συγκόλλησης
• Δυσκολία ελέγχου του λουτρού της τήξης (περισσότερος χρόνος για
να ρυθµιστεί)
• Δηµιουργία µεγάλης θερµοκρασίας και ακτινοβολίας τόξου

ΤΥΠΟΙ ΤΟΞΟΥ
Υπάρχουν διάφορες εφαρµογές συγκόλλησης οι οποίες πραγµατοποι-
ούνται µε διαφορετικά συστήµατα, διαφορετικές τσιµπίδες συγκόλλη-
σης και διαφορετικές συνεργειακές γραµµές.  Ανάλογα µε τον τύπο
του υλικού προς συγκόλληση, το πάχος του, την θέση συγκόλλησης,
την ταχύτητα που θέλουµε να επιτύχουµε και φυσικά την ποιότητα της
ραφής στην αντοχή και στην εµφάνιση,  επιλέγουµε µία από τις παρα-
κάτω διαδικασίες. 

Αρχίζοντας µε τα λιγότερα Volt συγκόλλησης,  ξεκινάµε µε το πιο
΄΄ψυχρό τόξο΄΄ που δεν είναι άλλο από το τόξο CMT του συστήµατος
Cold Metal Transfer της FRONIUS. Αυτό φυσικά είναι για ένα εύρος
ρεύµατος χαµηλό και για συγκόλληση πολύ λεπτών ελασµάτων µε µε-
γάλες ταχύτητες, που δεν θα µπορούσαµε άλλωστε να τις επιτύχουµε
µε τόξο βραχυκυκλώµατος, ή απλό παλµικό. Μετά περνάµε σε έναν
συνδυασµό CMT και παλµικού τόξου. Σε αυτήν την περίπτωση έχουµε
ένα συνδυασµό των καλών στοιχείων των δύο αυτών τεχνολογιών
και µπορούµε να εκτελέσουµε συγκολλήσεις σε ελάσµατα µεγαλύτε-
ρου πάχους,  µε µεγαλύτερη ταχύτητα και σταθερότητα διαδικασίας
και παράλληλα µικρότερη εναπόθεση θερµοκρασίας. Ιδανικές συν-
θήκες για την τέλεια ραφή σε µεσαίου πάχους ελάσµατα. Το αµέσως
επόµενο, είναι το παλµικό τόξο PCS (Puls Controled Spray –Arc)  που
συνδυάζει ελεγχόµενο παλµικό τόξο και τόξο ψεκασµού, µε πλεονε-
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κτήµατα σε συγκόλληση ρίζας και σε συγκε-
κριµένες εφαρµογές συγκόλλησης. Τέλεια
ελεγχόµενη παλµική έναυση του τόξου, στα-
θερό τόξο ψεκασµού υποβοηθούµενο παλ-
µικά µε υψηλή πίεση στο λουτρό τήξης κατά
την διάρκεια της συγκόλλησης και τέλειο
ελεγχόµενο παλµικό σβήσιµο του τόξου.
Ακολουθούν το τόξο βραχυκυκλώµατος και
το παλµικό τόξο, τα οποία ξεκινούν και τα δύο
µε χαµηλά volt, αλλά το παλµικό χρειάζεται
περισσότερα αµπέρ για διατήρηση του τόξου.
Φυσικά όµως το παλµικό εξαλείφει τα προ-
βλήµατα του τόξου βραχυκυκλώµατος, όπως
το εύρος αµπέρ που κάνει εµφάνιση το σφαι-
ρικό τόξο µε πολύ πιτσίλισµα στο τεµάχιο
προς συγκόλληση. 

Για υψηλής απόδοσης συγκολλήσεις µε µε-
γάλες εναποθέσεις υλικού, έχουµε το τόξο
ψεκασµού και το τόξο TIME, που χρειάζονται
αρκετά Volt και αµπέρ. Τέλος,  το περιστρεφό-
µενο τόξο λειτουργεί στην υψηλότερη κλί-
µακα Volt και αµπέρ και είναι µια διαδικασία
και αυτή, µεγάλης εναπόθεσης υλικού. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ PCS
Σε σχέση µε το απλό παλµικό τόξο, το τόξο
PCS είναι ένα ελεγχόµενο παλµικό τόξο ψε-
κασµού. Αυτό προσφέρει πιο συγκεντρωµένο
τόξο µε λιγότερα volt και έτσι χρησιµοποιείται
και λιγότερη ενέργεια. Το τόξο ασκεί µεγαλύ-
τερη  πίεση µέσα στο λουτρό της τήξης µε
αποτέλεσµα να υπάρχει µεγαλύτερη διείσ-
δυση στην ρίζα. Λόγω αυτής της συµπεριφο-
ράς, µειώνεται και η βλαβερή ακτινοβολία.  Τα
νέα συστήµατα TPS/i της FRONIUS είναι εξο-
πλισµένα µε την λειτουργία PCS  και προσφέ-

ρουν την ευελιξία που χρειάζεται για να επι-
τύχεις συγκεκριµένους στόχους συγκόλλη-
σης. Με την χρήση της συνεργειακής αυτής
γραµµής, το τόξο είναι πιο συγκεντρωµένο
και είναι ιδανικό για γωνιακές συγκολλήσεις
διότι προσφέρει µέγιστη διείσδυση. Η PCS
µπορεί να συνδυαστεί τέλεια µε τεχνολογία
υψηλής απόδοσης TIME πολλαπλών περα-
σµάτων. Όπου απαιτείται µπορεί να γίνει ένα
πρώτο γαζί ρίζας µε PCS για άψογη διείσδυση
και τα υπόλοιπα γαζιά να γίνουν µε τεχνολογία
TIME. Σε επίπεδη συγκόλληση φρεζαρισµέ-
νων ελασµάτων, η συµβατική συγκόλληση
δυσκολεύεται στο να επιτύχει σωστή ρίζα. Σε
αντίθεση µε PCS, ή ρίζα είναι δεδοµένη λόγω
της υψηλής πίεσης που ασκεί το τόξο στο ση-
µείο της συγκόλλησης.   

ΑΕΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η χρήση διαφορετικών αερίων είναι κάτι που
πρέπει να ζυγίζει πάντα ο χρήστης. Ανάλογα
µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του
έργου,  υπάρχουν επιλογές αερίων που προ-
σφέρουν διαφορετικές διεισδύσεις, ελαχιστο-
ποιούν τους πόρους και τα πιτσιλίσµατα και
σταθεροποιούν το τόξο. Παρακάτω αναλύον-
ται τέσσερεις διαφορετικές περιπτώσεις αε-
ρίων προστασίας, που ανάλογα µε την ανάγκη
µπορούν να χρησιµοποιηθούν: 

Αέριο 100% CO2
H χρήση 100% διοξειδίου προσφέρει τα εξής:
•Πλατιά ραφή µε καλή διείσδυση
• Πολύ λίγους πόρους 
• Αστάθεια στο τόξο µε αδυναµία συγκόλλη-
σης µε παλµούς 
• Αρκετό πιτσίλισµα

Μείγµα αερίου 18 % CO2 + 82% Ar
H χρήση µείγµατος 18% διοξειδίου µε 82 %
Αργό προσφέρει τα εξής:
• Καλή διείσδυση
• Λίγους πόρους 
• Σταθερότητα στο τόξο
• Λίγο πιτσίλισµα

Μείγµα αερίου 8 % CO2 + 92% Ar
H χρήση µείγµατος 8% διοξειδίου µε 92 %
Αργό προσφέρει τα εξής:
• Μικρότερη ραφή µε βαθιά και καλή διείσ-
δυση
• Ελάχιστους  πόρους 
• Καλή σταθερότητα στο τόξο
• Πολύ λίγο πιτσίλισµα

Μείγµα αερίου 4 % O2 + 96% Ar
H χρήση µείγµατος 4% Οξυγόνου  µε 96 %
Αργό προσφέρει τα εξής:
• Μικρότερη ραφή µε κανονική διείσδυση
• Ελάχιστους  πόρους 
• Καλή σταθερότητα στο τόξο
• Σχεδόν καθόλου πιτσίλισµα.

Αν θέλετε ευελιξία, ταχύτητα και ποιότητα
στην συγκόλληση,  τότε ο συνδυασµός  ενός
ιδανικού συστήµατος της FRONIUS µαζί µε τις
σωστές συνεργειακές γραµµές ,είναι για άλλη
µια φορά µονόδροµος και φυσικά ακούει στο
όνοµα  TPS / i. Ιδανική λύση από τα απόλυτα
επαγγελµατικά συστήµατα συγκόλλησης! 
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